






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ِبّتُك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا|

 نم اًعساو اًقاطن يّطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا |
 راركت ّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّجصم تاعوضومأ]
 | خيسرتو ٌحيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا |
 | يزد تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهُدلا يف ىنعملا |

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم
 يف «هنكمتو ديرجتلا ةوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ

 بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مُّكحتلا نم ءرمألا ةياهن
 هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه

 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو :ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم جمانرب
 ةلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .5 ([©1 8 11) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) ريب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .4 (ثلاثلاو يناثلا)
 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .

 كيش وشك تان ل ةنيتخ ما هاك

 دتميل كوب دزييدبل عمنؤاتعتلإب

 ةّيزاكتبإلا ةّمبطلا دتميإ كوُب دزبيديل © عطلا قوق
 ٍةّييعلا ةعبطلا كرش نورشات نائب ةّبتكم © عنطلا قوقُح

 هروصتوأ باتكلا اذه نو خير شن زؤجتيال : ةظوفحح قوقحلا عيبجب
 .ريثاتلا نِم ةَّيظَخ ةّقفاوُم نود ليسو أب هليجنستوأ هدييزختوأ

 9232-11 : ديرتبلا قودنمص

 ٌماَصلاءاحنأ عيمج ىف توعْزَوُمَد ءالكؤ

 2007 : دروألا ةحبطلا

 تانشبل يف بط

9953-86-260-5 151821 



 تاون

 نوُرِشان نانشبل ةبمكم فرْثشّتلاَو ةجرشتلا ةّركاد : دادعإ

 را
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 نلؤخياك تئاتنبل ةّبتككم هك



 مهتاعارتخاو نوعرتخم 7 21 هو

 جربتوج ناهوي
 ةقئطول | َعّرتخا

 .15400 ىف

 لب ماهارج رَدْنَسَكِلأ

 يف نوفيلّتلا ٌعَرتخا

 .امالك

5-5 
 / ناوس فزوج 6
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 35 َةَبّْللا اعّرتخا
 - 2141/8 ىف ةّيئابَرهَكلا 1-1

 | : : / َعرتخا زْنب لزاك
 ور قيل 21846 يف ةراّيّسلا

 نوسيدإ ساموتو



 . 18/87 ىف قابطألا ةّلاَسَع

 عَرتخا نُسْدَج بموكتو
 .1897 ىف (ةَئْسوُّسلا) باّحّسلا

 َعّرَتخا ثوب تربويه

 يف ةّيئابَرهَكلا ًةسّتكولا
 ةلماخ

 َعرتخا درب يجول نوج
 .1975 ىف نويزِفلتلا ٍ

 ٌعّرتخا ارامانكام كنارف

 196٠. ىف نامِتإلا ةقاطب



 ظ :يئابَرْهَكلا ةستْكملا عارتخا لبق
 ولا 21 5700





 ا مح ١

 7 ا 0-7 0

 َنوخَسْنَي ٌساّنلا ناك «ةعبطملا عارتخا لب





 ؛(رورملا) رْيَّسلا ٍتاراشإ عارتخا َلْبَ
 نوفقّوتَي ىتم نوفرعَي ال سانلا ناك 2000 2001 ل
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 ِرْيّسلا ٌتاراشإ مويا

 ًءاوضألا ٌمِدخَتْسَت
 5165 .ةَيئابَرْهَكلا

 اذ



 اسيل فكل ا
 ٍناكْمإب ْنُّكَي مل تانوفيلّتلا عارتخا لبق
 اونوكي مل اذإ ءاوثداحتي نأ ٍسانلا

 نأ مهيَلَع ناك .ِهِسْفَت ناكملا يف

 .لْئاسَر اوت



 اهني ٌلِصَي ناك ىلوألا ٌثانوفيِلّتلا

 مهم َمْوَيلا .كالسأ]

 ١( ةكومخملا تانوفيلتلا اه

 اهُمادخِتْسا ٌنِكْمُي



 سانلا ناك ءِتاراّيّسلا عارتخا َلْبَق

 اوتيل ليلا ةربكزيوأ ثوشن



 7 506 و 5 8 ظ

 .اًذج َةئيطَي تناك ىلوألا ٌتاراّيَّسلا ©
 ري ٌتاراّيسلا «َمْوَيلا 9 اقنع 4 2207

2 



 «(ةَتْسوُسلا :باَحّسلا) ٍِتاباَحّسلا عارتخا َلْبَق

 ْ نفل ردكلاب ْمُهَسالَم ران الا لك
 و 8



 ِسبالّملا ُءاديْرا ناك
 2 6 وع د ف2 يوم
 5 .اليوط اتقو قرغتسَي

 ره يا 0 ومو كور عاد
 / ا سبل لهي «َموَيِل

 © اهعلخو سالَملا

 .ِتاباَحّسلا مادختساب



 ”ا رولا ت ِْلتلا عارتخا ليَ

 قاري سا ىل اَوَرَي نأ سانلا ٍناكْمإب ْنَكَي مل

 9 1 0ك

 ىرخأ الب يف ثذح





 ُساَّنلا ناك «قابطألا تالاَسَع عارتخا َلْبَق

 مُهيِناوُأَو مُهَئابْطَ 5 00 دون 0

 .اًيِوَدَي ماعطلا ِتاوَدَأو اجلا



 اق د 0 1
 مدختست تناك ىلوألا قابطألا ٌتالاسَع

 يف ٍقابْطألا ٌتالاَسَع



-_ 

 ناك َّيئابَرْهَكلا ِتابْمَّللا عارتا َلْبَق 4
5 0 0 2 

 ريب حيباصَم وأ عومشلا َنومِدْخَتْسَي سانلا
4 



 ىلوألا ةيِئابَرْهَكلا ٌتابْمَّللا

 .اًليوَط ُمودَن ْنُكَت مل
 ُتابْمّللا ٌمودَت ميلا

 ٍتَْول ةيئابَرْهكلا
 .اًدج ٍليوَط



 ناك ءٍنامتئالا ٍتاقاطب عارتخا َلْبَق
 تار هل ا

 نورتشي ام لك نَمُث نوعفدي س
 001 ا | ا هع
 .ةينِدعَم وأ ِةَيِقَرَو ةلمعب

 عرس سل
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 ْنُكَت مل ىلوألا ٍنامِيثإلا ٌتاقاطب
 .ٍةديدَع َنِكامأ يف ٌمَدْحَتْسَت 4 0 ادع نإ قات د و

 اسال كافالي جلا

 رمل 1



 عتشُملا نب طبر نأ كذاكنإب لك

 5 أ
 لب ماهارج رَدْنَسْكلأ جربئتوج ناهوي

00 4 
 رتب لزاك نوسيدإ ساموت 2 ناوس فزوج

 هد ااا
 ويه  نُّسْدَج بئوكنو نرُكوك نيفزوج

2 9 
 ارامانكام كتارف دريب يجول نوج نّجّروم تيراج

538 





 ا ل

 ال

 ال ل

1616 

 ند ل

 نا

 ني
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 لح ل ل
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 ِتاهمَألاو ٍءابآلاو َنيِمّلعُما ىلإ ملك

 ٌرفوتو ةقّثلا لافطألا ّحَتمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبُتُك «أرقأ انأ» ةلسلس
 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل

 تامِلَكلا ّضعب نوفّلآي اوراص نيذلا لافطألا ُبيِيانُي ثلاثلا ىوّتسُملا
 اذه يف ةلمج ّلك .ة ةريصق اُلَمج اوأرقي نأ ىلع نيرداق اوراصو ةطيسبلا
 ديزمب اوأرقي نأ يف لافطألا َدِعاسُتل ر تارابع ىلع يوتحت ىوتسُملا

 ّضَنلا مُهَف يف دِعاسُت ةقّوشُمو ةلّصفُم موسُر ةحفص لك يفو .رسّيلا نم
 .هب عاتمتسإلاو هتءارق ىلع عّجشُتو

 باتكلا اذه

 .مهتاعارتخاو نيعرتخُملاب نافٌّرعُت باتكلا حاتتفا اتحفص »
 يف َعّرْشَي نأ يف ئدتبُملا تل و

 ةقثب ةءارقلا

 ةرقف ةءارق مهنكمُي ديزملا بلط يف َنوبَعَرَي نيذلا وفاعل ءاّرقلا ٠

 دي رولا

 مُهَف يف ديزتو تادّرفُملا ينغُت ةّيساسأ تامولعم زرت رّوّصلا تاملَك

 سل

 .تقولاو خيراتلا موهفم كاردإ يف ةبوعُص نودجَي لافطألا ضعب ٠
 «نآلا» لثم ٌريباعت نيمدختسُم ءايشألا ترّيغت فيك مهعم اوشقان

 كادي

 َمادختسا اولواح .مهتاعارتخاو نيعرتخُملا 14و ناتحفّصلا يرث ٠

 .ئراقلا همّلعت ام لوح ثِّدحّتلل نيَتحْفَّصلا نيتاه

 دّرسَملا مدختسُت .باتكلا رخآ يف طيسبلا دّرسَملا ٌمادختسا اولواح »

 .باتكلا لخاد انّمُهَي يذلا عوضوملا ةحفص داجيإ يف انتدّعاسُمل

 .عيجشُتلاو ةدّعاسُملا نم ريثك ىلإ نوجاتحي نوئدتبُملا ءاّرُقلا
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 :ةدعاسُملا نم ءيّشب «نورِدقت لافطأل وه |تياتلافتسلا|

 .ةطيسب ةريصق لَمُج ةءارق ىلع

 .ةفولامو ةقّوْشُم عيضاوم ٠
 .ةلادو ةحضاو روص ُتاِمِلَك ٠

 .ةرّركتُم ةطيسَب لَمُج ٠

 .ٌَضّنلل ةحّضوُمو ةعيدَب موسُر ٠


